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Dátum konania :29.10.2012

Prítomní: Jezerská Janka, Kubo Vladimír, Stručková Eva Ing., Šmída Ján RNDr.,
Tremboš Peter RNDr.PhD., Wernerová Eva Ing.
Ospravedlnení: Jakubec Bruno Mgr.
Hostia: Escherová Mária JUDr., Mackovjaková Monika Mgr.
Tajomník : Ján Baranovič
Program:
1. Návrh na odňatie a predaj majetku MŠ Zavretý kút
2. Návrh na zriadenie vecného bremena - Sad A.Kmeťa pre J.Kopányiho a manž.
3. Správa o údržbe ver. zelene- informácia k návrhu rozpočtu na rok 2013
4. Návrh rozpočtu na rok 2013 - ref. ŽP, inv. akcie, PD
5. Stanoviská komisií k Výzve KOŽP - doprava
6. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Rokovanie komisie viedla jej predsedkyňa Ing.eva Wernerová.
K bodu 1 :
Mgr.Mackovjaková informovala o materiáli návrh na odňatie a predaj majetku MŠ Zavretý kút.
Členovia komisie diskutovali o podmienkach do ponukového konania na predaj a prípadných
negatívnych dopadoch budúcej prevádzky na obytnú zónu resp. na MŠ.
K bodu 2 :
JUDr. Escherová informovala o materiáli návrh na zriadenie vecného bremena - Sad A.Kmeťa pre
J.Kopányiho a manž.. Po oboznámení s materiálom a diskusii komisia zriadenie vecného bremena
neodporučila. Odporúča zachovať súčasný režim prevádzky. V prípade zámerov na rozvoj územia
žiada kompexnú informáciu vrátane dopadov na predmetné územie v dotyku s parkom – miestnym
biocentrom.
K bodu 3 :
K predloženému materiálu spracovaného SMP bolo poukázané na jeho opodstatnenosť pre ďalšie
využitie pri tvorbe rozpočtu a pri požiadavkách na personálne obsadenie a technické vybavenie.
K bodu 4 :
Členovia komisie sa oboznámili s požiadavkami referátu ŽP pri návrhu rozpočtu na rok 2013 a tiež so
zoznamom pripravených investičných akcií do návrhu rozpočtu. Po diskusii členov boli odporučené
investičné akcie na realizáciu v roku 2013.
K bodu 5 :
Ing. Wernerová informovala o svojej účasti a účasti p.Kubu na rokovaniach komisie pre rozvoj mesta,
komisie pre bezpečnosť a verejný poriadok a finančnej a podnikateľskej komisii vo veci prerokovania
výzvy KOŽP o doprave na území mesta. Vo veci uvedenej výzvy bude treba pre jej väčšiu akceptáciu
pracovať ďalej a spolu s členmi komisie RM Ing.arch.Bartošovou, Ing.arch.Bučencom
a MUDr.Beňačkom vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá spracuje materiál pre diskusiu poslancov
a občanov.
K bodu 6 :
V súvislosti s prerokovávaním návrhu rozpočtu diskutovali členovia komisie o probléme prejazdnosti
ulíc na ktorých sú základné školy, hlavne však na ul.Komenského a Brezová. Skôr ako mesto investuje
do rozšírenia komunikácii komisia navrhla riešiť v ranných hodinách problém dopravy hliadkou
polície, prípadne navrhnúť jednosmernosť predmetných ulíc.
Uznesenia:
Číslo
46/2012

Bod
prg.
1

47/2012

2

Znenie
KOŽP navrhuje doplniť podmienky ponukováho konania priameho predaja v bode 2 o text : "Neprípustá funkčná
náplň je umiestnenie výrobných a obchodných prevádzok
vrátane reštauračných a pohostinských služieb."
KOŽP neodporúča zriadenie vecného bremena na
pozemkoch v mestskom parku preIng.Kopányiho a manž.

Adresát
MsR
MsZ
MsR
MsZ
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48/2012

3

49/2012

4

50/2012

5

51/2012

6

Dátum konania :29.10.2012
KOŽP vo veci údržby verejnej zelene k predloženej správe
vyslovila nasledovné odporúčania :
- zmeniť názov na "Plán údržby zelene na rok 2013"
- zaradiť do návrhu rozpočtu na rok 2013 nákup polievacej
cisterny
- pri výsadbách nových stromov ukladať ku koreňom
zalievacie hadice
-vysádzať kultivary odolné voči suchu
- navŕtať studňu na sídl. A.Trajan za účelom čerpania vody
pre zavlažovacie cisterny
KOŽP odporúča do návrhu rozpočtu na rok 2013 zaradiť
nasledovné investičné akcie :
-Krajinský most-rekonšt. lávky pre chodcov a cyklistov
-cyklotrasa Dopravná-Sasinkova
-rekonštrukcia chodníka Nálepkova
-rekonštrukcia detských ihrísk E.F.Scherera a N.Teslu
-budova VKUS-rekonštrukcia soc.zariadení
KOŽP navrhuje do pracovnej skupiny pre spracovanie
výzvy o doprave na území mesta spolu s členmi KRM
Ing.Wernerovú, p.Kuba a RNDr.Tremboša.
KOŽP odporúča usmerniť dopravu hliadkou OO PZ alebo
MsP v Piešťanoch na ul.Brezová a Komenského počas dní
školského vyučovania v čase od 7.30 do 8.00 hod.

Zapísal: Ján Baranovič
V Piešťanoch dňa: 31.10.2012
Schválil: Ing. Eva Wernerová

MsR
MsZ
SMP

MsR
MsZ
Odb.Správy

KRM
MsÚ- RÚS
MsP
K BVP

Rozdeľovník: členovia komisie, primátor,
viceprimátor, prednostka, SMP, ref.právny,
Ref,org.zab., odb.správy,RÚS

